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Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση εξετάζει τον ηµιορεινό και εγκαταλειµµένο σήµερα οικισµό του 
∆ιπόρου Μέσα Μάνης. Επεκτείνεται σε προτάσεις για µια ολοκληρωµένη προστασία και 
ήπια ανάπτυξη του, λαµβάνοντας υπόψιν τις τοπικές ιδιαιτερότητες αλλά και τις εν δυνάµει 
δυνατότητες ανάπτυξης στο πλαίσιο της σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας. Η ανάλυση της 
ιδιαίτερης ταυτότητας του τόπου και η αξιολόγηση των υφιστάµενων δοµών του 
πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα τόσο την έρευνα πεδίου, όσο και την βιβλιογραφική - 
αρχειακή διερεύνηση. Η σύνθεση των δεδοµένων αυτών αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για 
την συνολική επεξεργασία και κατάρτιση των προτάσεων. 
 

 
Εικόνα 1. Γενική άποψη του ∆ιπόρου. Στο βάθος διακρίνεται το υψίπεδο στο Κατωπάγκι, το 
ακρωτήριο Κάβο Γκρόσσο και ο κόλπος του Γερολιµένα. 
 
 
Εισαγωγή 
Το ανά χείρας κείµενο αποτελεί εκτεταµένη περίληψη εργασίας σε εξελίξη, η οποία 
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των Ακαδηµαϊκών Σπουδών του ∆ιατµηµατικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
«Προστασία Μνηµείων», Α΄Κατεύθυνση: Συντήρηση και Αποκατασταση Ιστορικών Κτιρίων 
και Συνόλων κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (2015-2016). 
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Σκοπός της εργασίας είναι η συστηµατική µελέτη ενός ιστορικού οικιστικού συνόλου, 
η αναγνώριση - καταγραφή της ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας του και η διατύπωση δέσµης 
προτάσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του προς εξέταση οικισµού. 

Η εργασία αποτελείται από δύο διακριτά µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει την 
περιγραφή και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του οικιστικού σχηµατισµού, ενώ στο 
δεύτερο προτείνεται ο στρατηγικός σχεδιασµός βάσει του οποίου επιδιώκεται η 
ολοκληρωµένη προστασία, ανάπτυξη και αειφορία του οικισµού. 

Θέση Οικισµού & Συνδέσεις  
Το ∆ίπορο χωροθετείται σε νευραλγική θέση στην περιοχή της Μέσα Μάνης

1, πάνω σε ένα 
απο τα φυσικά χερσαία περάσµατα που ενώνουν τις θαλάσσιες διαδροµές του Λακωνικού και 
του Μεσσηνιακού κόλπου, παρακάµπτοντας το επικίδυνο Ακρωτήριο Ταίναρο. Εκτός όµως 
από τον άξονα Α-∆ που συνδέει τις δύο θάλασσες και κατ’ επέκταση τις δύο όψεις της 
µανιάτικης χερσονήσου2, από τα στενά του ∆ιπόρου διέρχεται και ο οδικός άξονας, πάνω σε 
πανάρχαιο χνάρι, που συνέδεε τις οµηρικές πόλεις Οίτυλο–Μέσση µε την περιοχή της 
Καινήπολης–Αχίλλειου–Ταινάρου και έχει κατεύθυνση Β-Ν. 

Η κοµβική θέση του ∆ιπόρου ενισχύεται ακόµη περισσότερο από την άµεση γειτνίαση 
του µε ένα πλήθος µικρών ή µεγαλύτερων οικισµών διάσπαρτων στην άγονη και άνυδρη 
µανιάτικη γή, αλλά και µε ένα πλέγµα µονοπατιών που αναπτύσσεται αναµεσά τους.  

 
 
Εικόνα 2. Το ∆ίπορο και οι εγγύτεροι οικιστικοί σχηµατισµοί. 
 
 
Τοπογραφικά Χαρακτηριστικά 
Το ∆ίπορο και, αµέσως χαµηλότερα προς την θάλασσα, οι Άνω Μπουλαριοί προβάλλουν στη 
ρίζα µιας συστάδας απότοµων και τραχειών υψωµάτων της Αποσκερής ή Μέσα Μάνης

3. Ένα 

                                                        
1 Γενικά για την Μέσα Μάνη βλ. Σαΐτας Γ., ‘Μάνη’ συλλογικό έργο στο ∆. Φιλιππίδης (επιµ.), 
Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τοµ. 5, Πελοπόννησος Β’ – Στερεά Ελλάδα, εκδ. Μέλισσα, 
σ.48. 
2 Για την Προσηλιακή και Αποσκερή Μάνη πρβλ ο.π. 
3 Πρόκειται για την ασβεστολιθική βουνοσειρά του Κάτω Ταΰγετου που καταλήγει στο όρος Σαγγιά. 
Για την γεωµορφολογία της περιοχής πρβλ. Σαΐτας Γ., ‘Μάνη’ συλλογικό έργο στο ∆. Φιλιππίδης 
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βαθύ και οφιοειδές φαράγγι σχίζει εγκάρσια τον ορεινό αυτό όγκο στα δύο. Η µία όχθη, η 
βορειότερη και πιο ορεινή καταλαµβάνεται απο το ∆ίπορο, ενώ αντίθετα ο οικισµός των Άνω 
Μπουλαριών απλώνεται κατά µήκος της νοτιότερης και πιο οµαλής όχθης του φαραγγιού. 
Σηµείο συνταύτισης των οικιστικών σχηµατισµών δυο εκκλησίες σχεδόν πάνω στην κήτη του 
χειµάρρου: η Αγ. Βαρβάρα & το µοναστήρι του Αγ. Σπυρίδωνα4. 

Στη βορειανατολική άκρη του οικισµού του ∆ιπόρου, συναντούµε τον Αη Στράτηγο, 
έναν από τους πιο εντυπωσιακούς Βυζαντινούς ναούς της Μάνης (11ος-12ος αι µΧ)5. ∆ίπλα 
από την εκκλησία περνάει το καλοδιατηρηµένο µονοπάτι που σκαρφαλώνει στις πλαγιές του 
Σαγγιά και οδηγεί στις «αετοφωλιές» του, τους οικισµούς Λεοντάκη, Πέπο και 
Μουντανίστικα. 
 

 
 
Εικόνα 3. Η κατανοµή των βασικών αξόνων σύνδεσης του ∆ιπόρου µε  τους εγγύτερους οικισµού. 
 
 

Ιστορική Εξέλιξη 
Το χωριό του ∆ιπόρου µε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωµία δεν είναι γνωστό 
ιστορικά πότε ακριβώς γεννιέται χωρικά ως οικιστικός σχηµατισµός. Σήµερα, ωστόσο, 

                                                                                                                                                                             

(επιµ.), Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τοµ. 5, Πελοπόννησος Β’ – Στερεά Ελλάδα, εκδ. 
Μέλισσα, σ.48. 
4
Για το νοµοθετηµένο όριο των οικισµών πρβλ. ΦΕΚ466/ 19-12-2013/ ‘Τεύχος σχετικών απαλλοτριώσεων & 
πολεοδοµικών θεµάτων’, όπου και ο σχετικός χάρτης. 
5 ∆ρανδάκης Ν.Β., Βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης. 
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ανάµεσα στα γυµνά υψώµατα, είναι ευδιάκριτα τα ερείπια µεγαλιθικού τύπου κατασκευών 
(βάσεις κτιρίων κυρίως και γιστέρνες), γεγονός που πιστοποιεί την ύπαρξη δύο τουλάχιστον 
συνοικισµών (µε δική τους εκκλησία και νεκροταφείο) στη ευρύτερη περιοχή από την ύστερη 
βυζαντινή περίοδο τουλάχιστον

6 . Οι θέσεις αυτές, γνωστές ως «Κωλόσπιτα» στα 
βορειοδυτικά του φαραγγιού και «Παλαιόχωρα» στα νοτιοανατολικά αυτού, έχουν 
διατηρηθεί στην συλλογική µνήµη ως οι αρχικοί πυρήνες του ∆ιπόρου 7. 

Πρώτη ιστορική µαρτυρία µε το τοπωνύµιο ∆ίπορο έχουµε από τον Βυζαντινό ιστορικό 
Προκόπιο, όταν επί αυτοκρατορίας Ιουστινιανού επισκέπτεται την περιοχή συνοδεύοντας τον 
στρατηγό Βελισάριο, ως γραµµατέας αυτού. Ο Προκόπιος µας παραδίδει αφήγηση ντόπιων, 
όπου εξιστορείται η σφοδρή ήττα που υπέστη στα στενά του ∆ιπόρου ο Γιζέριχος το 468 µΧ, 
καταδιωκόµενος από ένοπλες οµάδες αυτόχθονου πληθυσµού, µετά την αποτυχηµένη 
επίθεση κατά της Καινήπολις στο Ταίναρο που επιχείρησε, ηγούµενος τάγµατος Βανδάλων8. 
  

            
 
Εικόνες 4,5,6. Σπίτι, πύργος και εκκλησία στα Αλευροµαγεριάνικα του ∆ιπόρου. Όλα δοµηµένα πάνω 
σε µεγαλιθικές βάσεις. 
 

Η κτητορική επιγραφή που σώζεται στον κατάγραφο ναό του Αη Στράτηγου (11ος-12ος 
αι. µΧ) αναφέρεται στην οικογένεια των Γολεβιάνων ή Γωλεβιάνων 9 . Το όνοµα αυτό 
φαίνεται να αναγράφεται και στην σύγχρονη κτητορική επιγραφή του Αρχάγγελου Μιχαήλ 
στον Πολεµίτα (1278)10 . Το όνοµα Γολέβας  απαντάται και στο Κουτήφαρι του Ζυγού της 
Μάνης

11, ενώ στην Ζάκυνθο γνωρίζουµε οτι υπήρξε οικογένεια µε αυτό το όνοµα από το 
1506, που εξέλειπε12. 

Οι έµποροι Αραβούχιοι (Ανεµοδουράδες) θεωρείται ως µία από τις παλιότερες γνωστές 
πατριές που εγκαθίστανται στον χώρο, προερχόµενη από την περιοχή της Καινήπολις – 

                                                        
6 Πρβλ. Σαΐτας Γ., ‘Μάνη’, εκδ. Μέλισσα, σσ.49-50. 
7 Προφορικές αφηγήσεις των ντόπιων αναφέρονται εµφατικά σε µια «κοσµογονική» καταστροφή που 
έλαβε χώρα και στην οποία «σχίστηκε η γη στα δύο». Έτσι διαµορφώθηκε το φαράγγι και η 
σηµερινή τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής της νότιας απόληξης του Σαγγιά. 
8 Προκοπίου: ‘Υπέρ των Πολέµων Λόγοι 8’, 542µ.Χ., πρβλ. http://manivoice.gr/content, 
www.ime.gr/projects/cooperations/byzantine_literature/gr/300/303bp1.html  
9 ∆ρανδάκης Ν.Β., Βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης, σ.63. 
10 Κατσαφάδος Π.Σ., Βυζαντινές επιγραφικές µαρτυρίες στη Μέσα Μάνη (13ος-14ος αι.), σσ.15-20, 
οπου µας παραδίδεται ως Βολεύα.  
11 ∆ρανδάκης Ν.Β., Λακ. Σπουδές τοµ.6, σσ.48, 50&51. 
12 Ζώης Λ., Λεξικόν Ιστορικόν & Λαογραφικόν της Ζακύνθου, σ.136. 
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Βάθειας – Τσικαλιών 13. Μετά τον 16ο αι. µΧ είναι πιθανόν Νικλιάνοι (Μαντούβαλοι-
Κουτήβελοι-Μπιφιλιάνοι) από την Κοίτα να ήρθαν σώγαµπροι προκειµένου να οικίσουν το 
∆ίπορο και να ελέγξουν τα περάσµατα14. Η επιτόπια έρευνα, τέλος, έδωσε πέντε (5) ακόµη 
ονόµατα οικογενειών που συναντώνται στον οικισµό: Καπαρέλος, Κοτιλέας, Λαδής, 
Πραγιάτης, Φραγκόγιαννης15. 

Στα νεότερα χρόνια το ∆ίπορο ερηµώνει και σήµερα δεν µοιάζει παρά σκιά του 
παρελθόντος του, χωρίς σχολεία ή άλλα δηµόσια κτίρια, µε ελάχιστους εναποµείναντες 
ηλικιωµένους µόνιµους κατοίκους.  
 
Οικιστική ∆οµή & Κοινωνικό Πλαισιο Οργάνωσης 
Το ∆ίπορο - όπως και πλήθος άλλων οικισµών στην Μάνη - αποτελεί µία ιδιαίτερη οικιστική 
ενότητα µε ισχυρά στρατηγική θέση. Ο οικισµός ως σύνθεση των γειτονιών του, οι 
µαχαλάδες

16 , παρουσιάζει την ίδια ποιοτική σύσταση σε κτιριακούς εξοπλισµούς και 
λειτουργίες, διαθέτει κτίσµατα που χρονολογούνται κυρίως από το 1840 ως το 1930, µε 
κατοίκους

17  ασχολούµενους µε την γεωργία, το κυνήγι, την κτηνοτροφία. Ταυτόχρονα 
ανέπτυσσαν και µονοπωλιακή δραστηριότητα, όπως την παραγωγή αλατιού, την εξόρυξη 
µαρµάρου, την δασµολόγιση αλλά και την πειρατεία. Η τελευταία µάλιστα αυτή 
δραστηριότητα καθώς µειώθηκε κατά τα τέλη του 19ου αι, έδωσε την δυνατότητα να 
αναπτυχθεί η καλλιέργεια της ελιάς. Στο ∆ίπορο, όπως διαπιστώθηκε κατά την επιτόπια 
έρευνα, λειτουργούσε τουλάχιστον ένα (1) ελαιοτριβείο και δύο (2) ανεµόµυλοι.  

Πυρήνα της κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης του ∆ιπόρου αποτέλεσαν οι 
ένοπλες εξ αίµατος οµάδες, τα γένη ή οι πατριές18.   
 
Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  
Το ∆ίπορο αποτελεί έναν από τους πολλούς οικισµούς της Μέσα Μάνης που βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε την εκτεταµένη εγκατάλειψη. Η µετοίκηση προς νέους οικισµούς, λιµάνια-
σκάλες εµπορίου και συγκοινωνίας που αναπτύχθηκαν στη γύρω περιοχή κατά το διάστηµα 
1870-191019, η µετακίνηση της επόµενης περιόδου ως το 1940 στις κοντινές κωµοπόλεις, µε 
την επακόλουθη έκπτωση των χωριάτικων κατοικιών σε δευτερεύουσες για την εξυπηρέτηση 
των εποχιακών αγροτικών εργασιών, ο πόλεµος και ο εµφύλιος ως το 1949, ο µαρασµός των 
λιµανιών και των θαλάσσιων επικοινωνιών που επήλθε µε την διάνοιξη αµαξιτών δρόµων και 
η γενική τάση µετανάστευσης προς τα µεγάλα αστικά κέντρα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, δεν άφησαν αλώβητους τους µανιάτικους οικισµούς. Αντιθέτως η τεράστια 
συρρίκνωση, ή οριακή εκµηδένιση του πληθυσµού, που υπήρξε στα χωριά της Μέσα Μάνης, 
άφησε πίσω της αφενός έναν µεγάλο αριθµό άδειων κελυφών υψηλής πολιτιστικής και 
ιστορικής αξίας, αφετέρου δε το σπάσιµο των περισσοτέρων δεσµών -εκτός τους 
ιδιοκτησιακού- των απογόνων των µετοίκων, µε τα χωριά τους.  

Το χωριό, ως µια έννοια που συµπυκνώνει τόσο το τοπίο -κτισµένο και φυσικό- όσο και 
                                                        
13 Κάσσης Κ., Μοιρολόγια της Μέσα Μάνης, σσ.70,77,79,156. 
14 Κάσσης Κ., Μοιρολόγια της Μέσα Μάνης, σσ.113-118. 
15 Καθώς η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί εκτεταµένη περίληψη εν εξελίξη εργασίας που πραγµατοποιείται 
κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, οι κλάδοι και οι πατριές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω ονόµατα τελούν 
ακόµη υπό διερεύνηση. 
16 Πρβλ. Σαΐτας Γ., ‘Μάνη’, εκδ. Μέλισσα, σ.86. 
17 Από τα κτιριακά ερείπια και τα κενά κελύφη εκτιµάται οτι ο πληθυσµός πρέπει να έφτανε τους 200 περίπου 
κατοίκους στην µέγιστη ακµή του. 
18 Πρβλ. Σαΐτας Γ., ‘Μάνη’, εκδ. Μέλισσα. 
19 Για παράδειγµα υπάρχει µετοίκηση από τα Μέσα Χωριά όπως και το Κατωπάγκι και το Νικλιάνικο στο νέο 
οικισµό- λιµάνι του Γερολιµένα, µε τους κατοίκους των Μέσα Χωριών να καταλαµβάνουν µέρος της 
ακτογραµής. 
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τις αργά µεταβαλλόµενες στο χρόνο συνήθειες, αντιλήψεις και καθηµερινές διαδικασίες της 
κοινότητας που ζει σ’αυτό, φθίνει. Φθίνει µάλιστα στο βαθµό που οι φορείς αυτών των 
συνηθειών-αντιλήψεων-διαδικασιών εκλείπουν. Τα κενά κελύφη ενώ διατηρούν το  
ενδιαφέρον από αρχιτεκτονική σκοπιά, αποτελούν ως σύνολο κάτι λιγότερο ή καλύτερα µόνο 
έναν από τους παράγοντες που συναποτελούσαν το αλλοτινό χωριό. Παραµένουν όµως -πέρα 
από δείγµατα της µανιάτικης κτιριοδοµίας- πολύτιµα χωρικά ίχνη της ηθογραφικής, 
κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης µιας προηγούµενης χρονικής περιόδου. Παρόλο που 
η εγκατάλειψη αποτελεί την κυριότερη πηγή προβληµάτων, αποτελεί ταυτοχρόνως και τον 
κύριο παράγοντα διατήρησης των οικισµών, σχεδόν αναλλοίωτων. Η µελέτη και ανάλυση 
των οικισµών πρωτού αποδιοργανωθούν από το πέρασµα του χρόνου ή αλλοιωθούν από 
παράταιρες σύγχρονες επεµβάσεις αποτελεί προϋπόθεση για την σύνταξη συµβατών 
προτάσεων προστασίας και διατήρησης των οικισµών.  

Οι σύγχρονες επεµβάσεις είναι περιορισµένης έκτασης. Παραµένει όµως 
χαρακτηριστικό που θα πρέπει να µας προβληµατίσει πως σχεδόν στο σύνολό τους είναι 
κακώς εντασσόµενες στο παραδοσιακό περιβάλλον. Μόνο η µικρή κλίµακα και η 
σηµειακότητα της εφαρµογής τους προφυλάσσει την γενική εικόνα του οικισµού. Οι 
ιδιοκτήτες αναλαµβάνουν από µόνοι τους την επιστασία των εργασιών, που εκτελούνται από 
τα τοπικά συνεργεία. Το αποτέλεσµα τις περισσότερες φορές ξενίζει στην όψη και απέχει από 
το επιδιωκόµενο. Αυτό συµβαίνει ακόµη και στις περιπτώσεις που οι επεµβάσεις ή οι 
προσθήκες επιδιώκεται να γίνουν µε τον «παραδοσιακό» τρόπο και υλικά, όπως αυτά 
γίνονται αντιληπτά σήµερα. ∆εν είναι σπάνιο ο λίθος που χρησιµοποιείται να είναι ο τοπικός 
αλλά ο τρόπος που ξέεται ή πλέκεται να παράγει λιθοδοµές που θυµίζουν διαφορετική 
περιοχή, ανάλογα µε τον τρόπο που έχει µάθει να δουλεύει το κάθε συνεργείο ή την περιοχή 
στην οποία εκπαιδεύτηκε. Η εµφάνιση πληθώρας νέων υλικών και τυποποιηµένων τεχνικών 
βοηθά στην εύκολη και φθηνή επίλυση οικοδοµικών ζητηµάτων. Αυτή όµως η ευκολία 
επιλογής µέσα από µία µεγάλη γκάµα τυποποιηµένων λύσεων, παράλληλα µε τις 
εξατοµικευµένες σε κάθε περίπτωση ανάγκες των παραδοσιακών κτισµάτων και την έλλειψη 
µελέτης-οδηγιών από µηχανικούς δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µια κακή επέµβαση ή 
αστοχία.20 

Παρολαυτά το ζήτηµα παραµένει ευρύτερο από την αδυναµία ορθής αντιµετώπισης 
ενός αθροίσµατος τεχνικών προβληµάτων και έγκειται στην έλλειψη συνολικής θεώρησης 
πάνω σε ζητήµατα αποκατάστασης και επανάχρησης των παραδοσιακών κτιρίων. Η µεγάλη 
απόσταση που χωρίζει στην πράξη την ακαδηµαϊκή έρευνα, τα αποτελέσµατά και τις 
προτάσεις πάνω στους τοπικούς οικισµούς από την κοινωνικοποίησή τους είναι πηγή 
περεταίρω προβληµάτων. Η ενδεχόµενη πρόθεση από µεριάς κάποιων ιδιοκτητών, που 
αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα των κτισµάτων τους να τα αποκαταστήσουν, προσκρούει 
στην ανυπαρξία οργανωµένων τρόπων πρόσβασης των εµπλεκόµενων υποκειµένων 
(υπαλλήλων της τοπικής πολεοδοµίας, ιδιοκτητών, µηχανικών, συνεργείων) στις αντίστοιχες 
γνώσεις. Το νοµοθετικό πλαίσιο είναι χρήσιµο για τον προσδιορισµό των γενικών 
κατευθύνσεων, αλλά ανίκανο από µόνο του να δώσει οδηγίες ή λύσεις σε µικρότερη κλίµακα.  

Το ιδιότυπο κληρονοµικό καθεστώς της Μάνης οδήγησε στο γνωστό πρόβληµα της 
συνιδιοκτησίας κάθε κτιρίου από µεγάλο αριθµό κληρονόµων. Οι περισσότεροι διαµένουν σε 
κάποιο αστικό κέντρο και λίγοι εξ αυτών διατηρούν δεσµούς µε το χωριό. Έτσι το κοινό σπίτι 
αποτελεί περισσότερο µια ξεχασµένη ιστορία ή ένα πρόβληµα που λιµνάζει. Κεντρικό ρόλο 

                                                        
20 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η τοποθέτηση κεραµοσκεπών έναντι των λιθόπλακων ή η 
χρήση έτοιµου βιοµηχανικού κονιάµατος. Όσον αφορά το τελευταίο, η κακή επιλογή της 
εργοστασιακής χρωστικής ή η διακοσµητική διάθεση µε άσχετες µε τον οικισµό αναφορές, και 
κυρίως η υπέρµετρη εφαρµογή του δηµιουργεί συχνά µια τελείως νέα εικόνα. Αρχικά το κονίαµα των 
γειτονικών κτισµάτων συντιθέµενο από τα τοπικά υλικά δεν παρέβαινε την χρωµατική αρµονία του 
τοπίου, ενώ σήµερα παραµένει σε µεγάλο βαθµό αποπλυµένο στις όψεις. 
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διαδραµατίζει η άγνοια την πολιτιστικής και εν δυνάµει χρηστικής αξίας των κτισµάτων από 
τους ιδιοκτήτες. Αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος και η δυσκολία συνεννόησης µεταξύ των 
συνιδιοκτητών -όταν αυτό υπάρξει- δυσκολεύει τη δηµιουργία πρωτοβουλιών για 
αποκατάσταση των κτιρίων.  

Στον οικισµό, η εµφανής εγκατάλειψη του δικτύου των δρόµων και των µονοπατιών 
καθιστά την προσπέλασή τους δύσκολη και τα όριά τους δυσδιάκριτα. Ο νεότεροι 
αυτοκινητόδροµοι υπερκάλυψαν κατά τόπους και έτµησαν εκ των υστέρων το παλιότερο 
δίκτυο των µονοπατιών, αλλοιώνοντας τη δοµή του. Η στάθµευση των οχηµάτων γίνεται, 
κατόπιν καταπατήσεως, σε ιδιωτικό χώρο. Ελλείψεις διακρίνονται από µεριάς των αρµόδιων 
φορέων στην σήµανση, την αποκοµιδή των σκουπιδιών, την φροντίδα των δέντρων, την 
αποψίλωση, καθώς και τη συντήρηση και αναβάθµιση των δικτύων ηλεκτρισµού, 
τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης.  

Από τα προηγούµενα διαφαίνονται οι δυσκολίες στην επανάχρηση των κενών κτιρίων 
και την αναζωογόνηση του οικισµού. Ο περιορισµός της δυνατότητας κρατικής 
χρηµατοδότησης που εντείνεται στο σηµερινό περιβάλλον της οικονοµικής κρίσης µειώνει τις 
διαθέσιµες προοπτικές. Η χρήση των κατοικιών ως εποχιακών υφίσταται ήδη αλλά σε µικρό 
βαθµό, ενώ η ενίσχυση της µόνιµης κατοικίας φαντάζει αδύνατη όσο δεν υπάρχει κάποιας 
µορφής ανάπτυξη που να προσφέρει θέσεις εργασίας.  

Γενική Κατεύθυνση των Προτάσεων 
Σε αυτό το σφιχτό από άποψη κρατικών χρηµατοδοτήσεων περιβάλλον, οι απαιτήσεις για την 
διατήρηση ενός οικισµού είναι τόσο µεγάλης κλίµακας που η επανάχρηση των κτιρίων και η 
επακόλουθη συµµετοχή ιδιοκτητών και νέων χρηστών στο εγχείρηµα, µοιάζει µονόδροµος. Η 
απουσία όµως σήµερα υποκειµένων, που να διεκδικούν δυναµικά την εκµετάλλευση του 
ιστορικού κτιριακού αποθέµατος, καθιστά το πρόβληµα δυσεπίλυτο. 

Η υπόθεση για αντιστροφή της τάσης για αστυφιλία όσο προχωρά η οικονοµική κρίση, 
από υποκείµενα που θα ήθελαν να αναζητήσουν έναν διαφορικό τρόπο ζωής ή βιοπορισµού, 
θα µπορούσε να συνδυαστεί µε προτάσεις αναβίωσης των παραδοσιακών οικισµών. Αυτή η 
υπόθεση -ή και ευχή- όµως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται µαζικά. Θα ήταν πολύ φιλόδοξο 
εκ µέρους µας να προτείνουµε ολοκληρωµένες λύσεις για το κρίσιµο -και χρόνιο πια- ζήτηµα 
της εργασίας στην επαρχία, που συνδέεται άµεσα µε την µετεγκατάσταση νέων µόνιµων 
κατοίκων. Θα προσπαθήσουµε όµως να αναδείξουµε εκείνες τις δυνατότητες που κρύβει ο 
τόπος -που είναι συµβατές ή ενισχύουν αλλά σε καµία περίπτωση δεν αντιβαίνουν στην 
ιστορική και πολιτιστική ταυτότητά του- µε στόχο την ήπια ανάπτυξη. Η κρισιµότητα της 
ήπιας και σταδιακής εξέλιξης του οικισµού θα αναπτυχθεί ακολούθως. 

Αν η έννοια του οικισµού όπως αναλύθηκε συναποτελείται από την υλική και άυλη 
παράδοση, γίνεται αντιληπτό γιατί η σχεδόν ολοκληρωτική εγκατάλειψη του οικισµού από το 
έµψυχο υλικό του, τους κατοίκους, αποτέλεσε µια ανεπίστρεπτη σκληρή γραµµή τοµής στη 
συνέχειά του. Γίνεται αντιληπτό επίσης γιατί ύστερα από αρκετά χρόνια εγκατάλειψης η 
επανακατοίκηση του οικισµού από «επείσακτους» πολιτισµικά κατοίκους µε νέες αντιλήψεις 
και ανάγκες, που ζυµώθηκαν κάπου αλλού, πιθανόν σε κάποιο αστικό κέντρο και σίγουρα όχι 
στον ίδιο τον οικισµό, θα ανασυνθέσει µία νέα εκδοχή του παλιού οικισµού.  

Με την προοπτική της επανακατοίκησης να παραµένει η καλύτερη επιλογή διατήρησης 
ώστε να πιαστεί το νήµα από κει που αφέθηκε, προκρίνουµε µέτρα που παροτρύνουν την 
σταδιακή αναβίωση του οικισµού. Οι κάτοικοι των νεών ηθών και απαιτήσεων καλούνται να 
έρθουν σε µια ισορροπία µε τις απαιτήσεις των ιστορικών κελυφών, που ξέµειναν στο 
προηγούµενο πολιτισµικό υπόδειγµα. Ο ρυθµός εξέλιξης πρέπει να προσδιοριστεί τέτοιος 
ώστε οι σταδιακές αλλαγές να αφοµοιώνονται και όχι να αφοµοιώνουν τον οικισµό· και σε 
κάθε περίπτωση οφείλουµε να αποφευχθεί µία νέα γραµµή τοµής.  

Τέλος ο οικισµός του ∆ιπόρου αντιµετωπίζεται ως αυτό που είναι: µέρος ενός δικτύου 
µανιάτικων χωριών, µε κοινή ιστορία, κοινή µοίρα και παρόµοιες δυνατότητες ανάπτυξης. 
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Ανάπτυξη των Προτάσεων 
Α. Επανεξέταση νοµοθετικού πλαισίου - Οργάνωση υπηρεσιών 
1. Έλεγχος του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου και επικαιροποίησή του, αξιοποιώντας 

τις µελέτες υπουργείων, πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων και ανεξάρτητων ερευνητών για την 
περιοχή. 

2. Ακολούθως ενηµέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του αρµόδιου πολεοδοµικού 
µηχανισµού. 

3. ∆ηµιουργία Κέντρων Ενηµέρωσης υπαγόµενων στα κατά τόπους πολεοδοµικά γραφεία 
µε πολλαπλές αρµοδιότητες: 
o Την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας πάνω στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

φυσιογνωµία της περιοχής / την εµφύσηση του οράµατος της προστασίας των 
παραδοσιακών οικισµών και κτιρίων / µέσω διαδικτύου - τοπικών µέσων 
ενηµέρωσης - εκδηλώσεων - επισκέψεων σε σχολεία (κρίσιµο) - ενηµερωτικών 
εντύπων και σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς 

o Την προβολή ενδεικτικών µελετών ανάπτυξης οικισµού και επανάχρησης κτιρίων / 
κατάλληλα παρουσιασµένων για επικοινωνία µε το κοινό / µε στόχο την ανάδειξη 
της κρυφής χρηστικής αξίας των κτισµάτων,  την εξοικείωση των πολιτών µε την 
έννοια της επανάχρησης και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει 

o Την οργάνωση σεµιναρίων πάνω στο τοπικό οικοδοµικό σύστηµα, κυρίως για 
µηχανικούς και τεχνίτες. 

o Την διαρκή επιµόρφωση µε στόχο τη δηµιουργία κατάλληλης κουλτούρας στους 
µηχανικούς καθώς το νοµοθετικό πλαίσιο µπορεί να ορίσει το περίγραµµα, αλλά όχι 
να εξασφαλίσει την ποιότητα της τελικής πρότασης / µε την έµφαση στην 
συµβουλευτική για µηχανικούς κατά τη διάρκεια της µελέτης και κατασκευής και 
όχι απλώς µε διαδικασίες ελέγχου / µε τη δηµιουργία προσβάσιµου αρχείου 
υλοποιηµένων µελετών της περιοχής / και την δηµιουργία εξειδικευµένης 
επιστηµονικής βιβλιοθήκης  και χώρου µελέτης µε έρευνες και αντίγραφα από 
αρχεία, διδακτορικά, σπουδαστικές εργασίες κ.α. σχετιζόµενα µε την περιοχή – 
συγκέντρωση τοπικών εκδόσεων 

4. ∆ιεπιστηµονικό εποπτικό συµβούλιο εγκρίνει την ποιότητα και την πληρότητα των 
µελετών και ελέγχει την εφαρµογή / δυνατότητα συνεργασίας του µελετητή µε το 
Κέντρο Ενηµέρωσης σε περίπτωση απόρριψης ή ανεπάρκειας της µελέτης 

5. ∆ηµιουργία στενότερου και αυτόνοµου ορίου οικισµού για το ∆ίπορο σε αντίθεση µε το  
ενιαίο που υπάρχει νοµοθετηµένο σήµερα µε τους Άνω Μπουλαριούς / µε στόχο την 
ορθότερη  ταύτισή του µε το φυσικό όριο του οικισµού, την αποτροπή της δηµιουργίας 
νέων κτισµάτων εκτός αυτού και την ενθάρρυνση επανάχρησης κτιρίων του υφιστάµενου 
κτιριακού αποθέµατος 

 
Β. Αναβάθµιση (από µεριάς αρµόδιων υπηρεσιών) δηµοσίου χώρου και δικτύων, ως 
προϋπόθεση για την αναζωογόνηση του οικισµού 

1. ανάδειξη του παλιού δικτύου µονοπατιών, καθάρισµα-λιθόστρωση-σήµανση, 
αποκατάστασή τους όπου αυτό τέµνεται από το οδικό δίκτυο ή έχει καταπατηθεί από 
ιδιώτες 

2. αποκατάσταση από το δήµο σε συνεννόηση κατά το δυνατόν µε τους ιδιοκτήτες των 
κατεστραµµένων µαντρότοιχων, ορισµός των δρόµων και των οικοδοµικών 
τετραγώνων 

3. επανασχεδιασµός του οδικού δικτύου ειδικά στα σηµεία που αλλοιώνει τον 
παραδοσιακό ιστό /  πέραν της κύριας πρόσβασης στα ανατολικά του χωριού 
δηµιουργείται εναλλακτική στα δυτικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, 
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που εκτείνεται και σταµατά εκτός ορίου του οικισµού / δηµιουργία χώρων 
στάθµευσης εκτός του παραδοσιακού ιστού  

4. ενίσχυση των υφιστάµενων δικτύων ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης 
5. κλάδεµα των φυτών, συστηµατικότερη αποκοµιδή των σκουπιδιών 
6. αναβάθµιση δηµοσίου χώρου, σχεδιασµός χώρου συγκέντρωσης κατοίκων-πλατείας 

 
Γ. Πολιτιστικός-περιπατητικός τουρισµός/ ∆ηµιουργία δικτύου οικισµών/ Ήπια ανάπτυξη 

1. σύγχρονη εκδοχή της ιστορικής και ετυµολογικής σηµασίας του ∆ιπόρου ως 
κοµβικού σηµείου για τον έλεγχο των «πόρων»-περασµάτων: δηµιουργία στο ∆ίπορο 
κέντρο περιπατητικών και πολιτιστικών διαδροµών για την ευρύτερη περιοχή 

2. ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολιτιστικής σηµασίας και φυσικής οµορφιάς των 
οικισµών: ∆ίπορο, Άνω Μπουλαριοί, Κάτω Μπουλαριοί, Αγ. Κυπριανός, Άλικα, 
Πέπο, Λεοντάκης, Μουντανίστικα, Κοίτα, Λάγια, Βάθια 

3. καθαρισµός και σήµανση όπου αυτή λείπει του δικτύου παραδοσιακών µονοπατιών 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που συνδέει αυτούς τους οικισµούς  

4. δηµιουργία προτεινόµενων πορειών, στηµένες στο χάρτη πάνω σε αφηγηµατικές 
γραµµές / οι αφηγηµατικές γραµµές αντλούν είτε από την πολυτάραχη και πλούσια 
τοπική ιστορία, είτε την κοινωνική ζωή, είτε από το φυσικό τοπίο, είτε άπτονται 
ειδικότερων ενδιαφερόντων του σύγχρονου περιηγητή, όπως για παράδειγµα η 
αρχιτεκτονική, η τοπική χλωρίδα και πανίδα, τα µοιρολόγια, οι παλιοί χάρτες και 
περιηγητές της περιοχής, οι τοπικές δοξασίες κ.α. / οι διαδροµές θα υποστηρίζονται 
ενεργά από εφαρµογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα που θα διανέµεται µαζί µε άλλο 
υλικό κατά την επίσκεψη στο κέντρο περιπατητικών και πολιτιστικών διαδροµών 
έναντι µικρού αντιτίµου που θα επιστρέφει στο χωριό / η εφαρµογή κάνοντας χρήση 
του συστήµατος εντοπισµού γεωγραφικής θέσης θα προτείνει στον περιηγητή, 
ανάλογη της διαδροµής, ηχογραφηµένη αφήγηση που άπτεται θεµατικής της επιλογής 
του / παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης πληροφοριακού και εποπτικού 
υλικού πλησιάζοντας τα σηµεία ενδιαφέροντος / ο περιηγητής θα έχει τη δυνατότητα 
επιλογής γλώσσας, τοµέων ενδιαφέροντος κάθε φορά, όπως επίσης να κάνει την ίδια 
διαδροµή επιστρέφοντας ασχολούµενος µε έναν διαφορετικό τοµέα ή να αφήσει 
αξιολογήσεις και σχόλια για τους επόµενους χρήστες ή να σηµάνει τις διαδροµές που 
έχει ήδη κάνει / η πληρότητα και η εξατοµίκευση των ξεναγήσεων αξιοποιώντας τις 
νέες τεχνολογίες σκοπεύει στην ικανοποίηση, στη γνώση και τελικά στο «δέσιµο» 
µέσω του βιώµατος των επισκεπτών µε τον τόπο - µε στόχο την επιστροφή τους στο 
µέλλον όπως και στην πρόταση από µέρους τους της Μάνης ως τόπου προορισµού. 

5. µε αφορµή την ήπια αυτή µορφή τουρισµού δηµιουργούνται από ιδιώτες στα χωριά 
κάποια µικρά εµπορικά καταστήµατα και χώροι εξυπηρέτησης κοινού / εξυπηρετούν 
παράλληλα τους ντόπιους κατοίκους κάποιοι εκ των οποίων βρίσκουν εργασία / η 
µικρή αυτή κίνηση βοηθά αρκετά το δήµο µέσω των δηµοτικών τελών να φροντίσει 
τον οικισµό, σε αντίθεση µε τα µηδενικά έσοδα από έναν εγκαταλελειµµένο οικισµό / 
αυτό µε τη σειρά του πιθανόν να προσελκύσει νέους κατοίκους µόνιµους ή 
εποχιακούς.   
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Abstract 
This paper discusses the semi-mountainous and derelict settlement of Diporo at Mesa Mani in 
South Peloponnese. Also, presents proposals for integrated protection and low-impact and 
sustainable development, consider the local identity plus the growth possibilities in relation to 
the economic crisis of nowadays. This analysis and the evaluation of the existing structure 
based not only on fieldwork but on archive and bibliography research also. The synthesis of 
this data adds up to essential in the processing and arrangement of the proposals. 


